به اطالع دانشجویانیکه قصد تمدید سنوات را
دارند می رساند تا تاریخ  96/5/10فرصت
دارند فرم تمدید سنوات را تکمیل نموده و
پس امضاء استاد راهنما به دفتر تحصیالت
تکمیلی تحویل دهند.
( فرم مذکور در سایت تحصیالت تکمیلی
دانشکده موجود است)

سنوات مجاز تحصیلی برای دانشجویان دوره
کارشناسی ارشد ورودی  94به بعد چهار نیمسال
معادل دو سال تحصیلی می باشد .لذا الزم است
دانشجویان به گونه ای برنامه ریزی نمایند که تا
پایان تابستان سال دوم ( قبل از شروع ترم پاییز )
از پایان نامه خود دفاع نمایند .مجوز ثبت نام
برای نیمسال پنجم فقط با دالیل موجه خارج از
عهده دانشجو  ،با تایید استاد راهنما ،توسط کمیته
تحصیالت تکمیلی دانشگاه صادر میگردد.

طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،
مقرر شد آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع از
پیشنهاد پژوهشی دانشجویان دکتری آخرین روز
قبل از شروع نیمسال جدید ( شروع کالسها طبق
تقویم آموزشی ) خواهد بود.
در صورت عدم برگزاری جلسه قبل ازموعد مقرر
نمره درس پیشنهاد پژوهشی به صورت  EPدر
کارنامه درج می شود.

بدینوسیله به اطالع کلیه دانشجویان دکتری که قصد برگزاری
جلسه نهایی دفاع از رساله دکتری خود را دارند می رساند که
برنامه ریزی جهت برگزاری این جلسه باید به گونه ای باشد که
اساتید داور  ،فرصت کافی برای مطالعه و قبول تشکیل جلسه را
داشته باشند .
در ضمن برگزاری این جلسه بدون نیاز به ثبت نام در نیم سال
بعدی نیز تا آخرین روز ترمیم مورد تایید بوده و نمره مکتسبه در
همان نیم سال ثبت نامی درج می گردد .الزم به ذکر است که
بنا به مصوبه کمیته تحصیالت تکمیلی دانشگاه تاخیر حتی یک روز
پس از تاریخ مذکور مورد قبول نبوده و دانشجو در این حالت
ملزم به ثبت نام یا تمدید سنوات در نیم سال جدید خواهد بود.

طبق مصوبه کمیته تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی
ونفت  ،مجوز ثبت نام ترم دهم دانشجویان دکتری ورودی 94
به قبل که دارای سنوات مجاز معادل  9ترم می باشند با دو شرط
زیر صادر میگردد:
 -1نمرات تمامی ترمهای ثبت نام رساله دکتری به آموزش
ارسال گشته باشد .
 -2نتایج تحقیق در رساله دکتری ( مقاالت ) و یا حداقل پیش
نویس مقاله ( تایید شده توسط استاد راهنما ) به کمیته تحصیالت
تکمیلی دانشکده ارائه گردد.
دانشجو یکماه قبل از شروع ثبت نام ترم دهم  ،آخرین کارنامه
همراه با نتایج تحقیق را به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده
ارسال نماید.

دانشجویان دکتری پس از قبولی در دفاع
پژوهشی  ،ملزم به ثبت نام رساله دکتری در
ترم های متوالی تحصیلی (  4ترم  6واحدی
و پس از آن صفر واحد) می باشند .
دانشجو در پایان هر ترم ثبت نامی رساله
دکتری ،موظف به ارایه گزارش پیشرفت کار
با تایید استاد راهنما به همراه فرم  Jمی باشد.

